
Adjust Height Adjustment Desks
Design by R&D Guialmi

Sit, Stand, Move… Adjust your desk to your day’s work.



Adjust. A tua secretária.

Uma secretária que se adapta a ti e ao te dia a dia, 
seja num escritório ou em … casa.
Design by R&D Guialmi
Sit, Stand, Move… Adjust your desk to your day’s work.

Adjust
Secretárias com regulação 

em altura elétrica by Guialmi.



Adjust / Secretária Regulação Elétrica em Altura
Secretária individual. Regulação eletrica em altura.
Motores LINAK fabricados na Dinamarca.
Duas seções de extensão.



MIN. 700mm

MAX. 1192mm



Calha para cabos.

Bolsa de tecido para gestão de cabos e condução dos mesmos.

Peça de plástico com o mesmo raio que a estrutura tubular da 

perna, com elementos magnéticos que permitem uma melhor 

adaptação e mais discreta da peça. Interessante para a 

condução de cabos na seção inicial da perna.



Adjust / Height Adjustment Bench
Bancadas de trabalho face a face.
Regulação elétrica em altura. Motores Linak fabricados na Dinamarca.
Três seções de extensão em altura.

MIN. 610mm

MAX. 1260mm



Screen de tecido com moldura em perfil 

de alumínio e chapa de aço. Ampla 

gama de coleções de tecidos bem 

como de cores disponíveis.

A: 850mm

A (do piso ao topo do screen): 1340mm

E: 30mm

Bolsa de tecido para reunir e conduzir os cabos das 

calhas elétricas para o piso. Um dos modelos traz os 

cabos diretamente das calha para o solo estando 

equipado com uma peça magnética que mantem a 

bolsa próxima da zona terminal do tubo da perna.

Um segundo modelo – mais curto – conduz os 

cabos até à travessa lateral intermédia. Daí são 

transportadas na mesma bolsa de maiores 

dimensões (que está no lado oposto) e que os 

levará até ao piso (através do mesmo elemento 

de saída/entrada).

As calhas são fabricadas de em chapa de aço 

e de forma a poderem segurar as bolsas 

condutoras de cabos.



OUTROS CONTROLOS OPCIONAIS

DESK CONTROL

O painel de controlo DPG1M tem conexão 

Bluetooth, duas posições favoritas, e um elemento 

LED que recorda os utilizadores que devem usar a 

sua secretária. Utilizando o Bluetooh e fazendo o 

download da App DeskControl ™ o serviço 

prestado pelo este controlador passa a ser mais 

amigável e eficaz.



Elementos de saídas de cabos nos tampos da secretárias.



LOCATIONS & CONTACTS

GUIALMI HEADQUARTERS

Apartado 1

3754 – 908 Aguada de Cima

Águeda 

Portugal

Tel. + 351 234 660 600

Fax. + 351 234 666 906

Mail. guialmi@guialmi.pt

GUIALMI LISBON

Rua Rodrigo da Fonseca, 44 B

1250 – 193 Lisboa

Portugal

Tel. +351 21 382 68 70

Fax. + 351 21 386 04 72

Mail. guialmilisboa@guialmi.pt

Web. www.guialmi.pt

Facebook. Guialmi Office

LinkedIn. Guialmi

Instagram. guialmi_office

Youtube. Guialmi Official

GUIALMI MADEIRA

Edifícios Jardins Forum Plaza III

Bloco 3.3, Nº 33

Rua Vale da Ajuda

S. Martinho

9000-116 Funchal

Madeira - Portugal 

Tel. + 351 291 744 652

Fax. + 351 291 752 164

Mail. smadeira@guialmi.pt

GUIALMI UK SALES BRANCH

Harogate (Leeds)

Tel. +44 7979 572572

Mail. nsikora@guialmi.pt

Adjust
Secretárias com regulação 

em altura elétrica by Guialmi.


